
Załącznik nr 3 
do Zarządzenia Nr 83/2017 

Wójta Gminy Białobrzegi 
z dnia 4 grudnia 2017 r. 

 
 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisji konkursowej powołanej do 
opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych  

w Gminie Białobrzegi w 2018 r. 
 
 

Informacja o kandydacie 
1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej 
 

2. Data urodzenia 
 

3. Adres kontaktowy kandydata: 
miejscowość/ulica: telefon: 

kod pocztowy: poczta: e-mail: 

4. Opis zaangażowania kandydata na członka komisji w działalność 
organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie: 
1) nazwa organizacji/podmiotu: 

2) Funkcja: 

5. Uzasadnienie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Oświadczam, że: 
1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych. 
2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych  

w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
biorących udział w konkursie. 

3. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania 
administracyjnego. 

4. Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej  
w otwartych konkursach ofert Gminy Białobrzegi. 

5. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej powołanej do 
opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań 
publicznych. 

6. Zapoznałem się z regulaminem przeprowadzania otwartych konkursów ofert 
oraz z regulaminem powoływania i pracy komisji konkursowej. 

7. Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji 
pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych. 

 
 
 
 
Podpis kandydata na członka komisji:  
 

 

 
Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji 
pozarządowych/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych.  
Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej. 
 
 
Podpis i pieczęcie członków Zarządu 
organizacji/podmiotu:  
 

 

 
Podpis i pieczęcie członków Zarządu 
organizacji/podmiotu:  
 

 

 
Podpis i pieczęcie członków Zarządu 
organizacji/podmiotu:  
 

 

 


